Dronningmølle Grundejerforening
Bank 5043 1176986
CVR nr. 32575870

Referat Dronningmølle Grundejerforening bestyrelsesmøde
Dato: 26. oktober 2019 12:00-14:30
Sted: Birke Alle 7
Deltager: Christian Albertsen, Frede Mølgaard, Jan-Helge Larsen, Johnny Tikotzki, Eske Traberg
Smidt
1. Siden sidst
a. Vejene - tilstand/vedligeholdelse. Generelt er tilstandene dårlige
fordi entreprenør har ikke (pga. vejret) afsluttet den halvårlige
renovation. Dette forventer vi at han gør snarest
b. Mølle Alle/Poppel Alle. Grundejere har klippet og entreprenør vil
udbedre snarest Mølle alle og Poppel alle. Planen i t-krydset Poppel
alle og Mølle alle er at udskrabe 350m rabat og løfte vejene.
Entreprenøren vil forhåbentlig påbegynde renovation i starten af
november. I den forbindelse vil han etablere 2 grusbunker.
Christian kontakter Brian fra Tisvildehegn
2. Antennemast. Jan-Helge gav en opdatering på en antennemaste
placeringen. Desværre er situationen kørt ind i hårdknude. Det såkaldte
"ide møde" kommunen havde inviteret til var et rent proforma møde fordi
alle forslag blev afslået. Så nu er der kun stationsgrunden og Elme alle
som mulige placeringer. Antennegruppen vil skrive et brev til Gribsskov
kommune og anmode dem om at indhente information fra TDC.
Grundejerforeningen vil gerne bistå med økonomisk hjælp til ekspertise
hjælp op til 10t dkr.
3. Ny jernbane bro er ikke påbegyndt. Christian vil kontakte lokalbanen
for at få en ny tidsplan
4. Gribsskov Grundejer forbund øst - ikke noget nyt men øst og vest er i
samarbejde om at fusionere.
5. Overgangene intet nyt
6. Mail adr. - der er en række grundejere vi mangler mail adresser og ved
næste generalforsamling indkaldelse at tilskynde til at få de sidste mail
adr. i hus. Næste år vil folk modtage indkaldelse elektronisk hvis mail
adr. forefindes.
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7. Borgerforeningen kæmper med at få renoveret Dronningmøllehuset og
få lejet det ud
8. Økonomi - det går overordnet godt
9. Grenafhentning – der er ikke ryddet op på samme måde som sidste år
10.

Villingebæk vandværk – der bliver en reduktion af det faste og

variable bidrag
11.

Hjemmesiden – intet nyt

12.

Eventuelt – intet nyt

13.

Næste møde – vi aftalte at mødes til januar

Referent/Eske Traberg Smidt

